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EMENTA:  ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ORGÃO 
GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA.  
PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 9/2021-00029 – ADESÃO A ATA DE 
REGISTRO DE PREÇO Nº 20210483 – LEGALIDADE DO 
PROCEDIMENTO. 
 

 
 
A Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

A/C ILMA. SRA. ISRAELA PAIXÃO BARBOSA DA SILVA 

 

 

I – DOS FATOS 

 
    Trata-se de parecer acerca da adesão a ata de registro de 

preços que se justifica em função da necessidade de contratação de 

empresa para o fornecimento de equipamentos permanente junto a 

Prefeitura Municipal de Chaves e Secretarias, onde foram registrados 

preços da empresa T O PINHEIRO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EIRELI, 

devidamente inscrita no CNPJ nº 32.724.354/0001-75, com sede no 

município de Ananindeua-PA, e a empresa UNIVERSAL FABRICAÇÃO E 

COMERCIO DE MOVEIS LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o n° 

21.041.143/0001-11, com sede em Marituba-PA, conforme proposta de 

preços apresentada pelas empresas.  

   Segundo relatado, a adoção de Adesão parcial a Ata de 

Registro de Preços Nº 20210483, oriunda do Pregão Eletrônico nº 9/2021-
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00029, realizado pela Prefeitura Municipal de Tracuateua/PA, justifica-se 

pela vantajosidade e agilidade da aquisição, uma vez que a adesão a 

ata é um processo menos moroso do que processo licitatório comum, 

como a realização de 01 (um) novo Pregão. 

   Dito isso, observando que a Prefeitura Municipal de Chaves-

PA, tem urgência na aquisição dos produtos, e, ainda o fato de que no 

município de Chaves-PA/PA e demais município da região não dispõe de 

empresa do ramo que possa atender as necessidades do Município e 

devido os constantes fatos de instabilidade política e devido ao caos 

causada pandemia do covid-19, muitas empresas não apresentam 

interesse em participar do objeto pleiteado, o que, se realizar um novo 

processo licitatório, além da demanda de tempo e custo para as diversas 

publicações. 

 

 

II – FUNDAMENTAÇÃO 

 

   A adesão ora sob análise atende as exigências legais, 

notadamente o art. 37, XXI da CF/88, bem como os artigos 14, 15, 16 e 

seguintes da Lei 8.666/93. 

    Além do que, no âmbito da União foi editado o Decreto nº 

7892/2013, de 23 de janeiro de 2013 com as devidas alterações, que 

regulamenta o sistema de Registro de Preços, previstos no artigo 15 da Lei 

Federal nº 8.666/93.  

    O sistema de registro de preços tem como característica 

singular- o que confere a mencionada especialidade ao procedimento 

– o fato de a administração não star obrigada a contratar com o licitante 

vencedor, conforme dispõe o 4° do art.15 da Lei n° 8.666/93, ou seja, o 
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registro de preços não produz contratação necessária e imediata, na 

medida em que a Administração apenas firmará um compromisso (ou 

pré-contrato) com o licitante vencedor. Se precisar do bem ou serviço, 

adquirirá daquele que ofereceu a proposta mais vantajosa, 

condicionando esse compromisso ao período máximo de um ano.  

    Assim, de um lado Administração tem a garantia de que não 

está obrigada a contatar; de outro, o licitante tem a certeza de que o 

compromisso tem prazo determinado.  

    Com o registro de preços a administração tem a 

oportunidade de reduzir sensivelmente e homogêneos, portanto, à 

medida que necessitar contratar poderá lançar mão dos preços então 

registrados para formalizar, com rapidez, as contratações, ficando 

dispensada, assim, de promover uma licitação a cada vez que precisar 

contratar e evitando o desperdício com a manutenção de estoques. 

 

III - CONCLUSÃO 

  

 Por todo o exposto neste parecer jurídico, este Procurador OPINA 

pela regularidade, legalidade e prosseguimento do feito. 

 É o parecer jurídico, o qual submetemos a Autoridade Superior 

para apreciação de tomada de decisões, sem qualquer condição 

vinculativa. 

Chaves/PA, 07 de janeiro de 2022. 

 

 

 

Fábio COMEÇANHA de Lima 
Procurador Geral do Município 

OAB/PA 10.024 
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